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األشخاص الذين ميكن االتصال بهم لـلمزيد من املعلومات:

مهم بالنسبة لك:

يف األوقات التي يتعذر فيها إنعقاد االجتامعات وجًها لوجه،

ميكنك املشاركة عرب الهاتف املحمول واإلنرتنت.

سنوضح لك كل ما هو ممكن.

يرجى االتصال بنا و

سنرشح لك كل ما بقي عليك معرفته.

متى؟

مرة يف األسبوع، يف الصباح أو بعد الظهر.

ورشة العمل تدوم حوايل ساعتني.

بعد ذلك بعض الوقت لتجاذب أطراف الحديث.

أين؟

ما دمنا يف زمن الوباء: عن بعد من املنزل.

ميكننا أن نلتقي مرة أخرى: يف منطقتك.

نتطلع للقائكم!



سيدايت وساديت

يدعم FIDA und FEDA النساء والرجال الذين ال ينحدرون من إحدى دول االتحاد األورويب

 والذين ليس لديهم ترصيح إقامة ملدة 12  شهرا عىل األقل.  

حيث تتعرفون عىل الحقوق التي تتمتعون بها يف أملانيا وتقابلون أشخاص لهم تجارب مامثلة

حتى يتسنى لكم الرتكيز يف ورش العمل، نتوىل مسؤولية رعاية أطفالكم

يف ورش عمل قصرية ستتعلمون الكثري عن تكافؤ الفرص

هذا يعني أننا سنتطرق معكم إىل طرق وإمكانيات لحياة أفضل يف أملانيا

الهدف هو أن تحصلون بأسهل ما ميكن عىل إجابات ألسئلتكم، وذلك حتى بلغتكم األم

سوف تتلقون أيًضا نصائح شخصية ومرافقة إذا لزم األمر

مواضيعنا؟ 

إليكم بعض األمثلة
اآلداب والثقافة وتبادل املعرفة بني الثقافات كمعارف رائدة

 للميض قدما يف البلد الجديد:

موطن قديم، موطن جديد، ما هي االختالفات

وأوجه التشابه. ما هو )غري( الئق وما الذي يساعد

يف البلد الجديد. ماذا ميكن للبلد الجديد /

للمجتمع األملاين أن يتعلم مني؟      

حامية البيئة:

ما معناها؟

حول البالستيك،

اللحوم

واملحيطات

التوافق

بني الحياة العائليّة 

واملهنيّة

 يف

أملانيا

ماذا يعني

الفقر و

كيف ميكنني

القضاء عليه؟

كيف أنظم

 نفيس؟ التنظيم الذايت كمفتاح مهم 

ملجتمع )جديد(

األكل الصحي بقليل من املال،

والذي يعترب أمر ممتع

وجيد جسديا وماليا.

التأمني يف

أملانيا: أيها

مهم بالنسبة يل و

لعائلتي وملاذا؟

مبفردي يف املنزل؟

كيف وأين أستطيع أن أتوجه 

وأتعرف عىل أشخاص جدد

كونك أب أو أم يف أملانيا:

التعليم والدعم

يف املانيا.

األفضل بالنسبة لعائلتي وأوالدي

وقت الفراغ يف

: بيليفيلد 

 فرصة املشاركة يف املجتمع

املسارات التعليمية يف أملانيا:

من رياض األطفال 

إىل التدريب حتى الحصول عىل عمل

تكافؤ الفرص:

ما معناه؟ املعرفة

كآفاق للجميع يف املانيا 


